Prăbuşirea apărării
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378 cu privire specială la provincia Dacia Ripensis
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1. Goţii

la Dunărea de Jos de la mijlocul secolului III

până

la 378

Capitolul acesta se vrea o schiţă introductivă la evenimentele militare de la sfârşitul secolului IV,
evenimente care au dus la prăbuşirea graniţei romane pe Dunăre.
Nu avem deci intenţia de a realiza o istorie exhaustivă a goţilor în perioada menţionată. S-au scris despre
ei numeroase lucrări mai generale (Wolframm 1990; Kazanski 1991; Bierbrauer 1994), zonale: Rusia, Ucraina
(Magomedov 2001) sau locale: România (Ioniţă 1972; Harhoiu 1990).
Cea mai completă lucrare referitoare la goţi, care îmbină sursele scrise cu realitatea arheologică este cea a
lui B. Magomedov (Magomedov 2001). În această lucrare autorul prezintă evoluţia cronologică a mişcării goţilor
dinspre nord spre sud, cultura lor materială şi a fixat relativ bine limitele lor spre teritoriul provinciilor dacice.
El a stabilit trei perioade mari de răspândire şi dezvoltare a culturii lor materiale: 1. perioada 230-270 când gotii
coboară spre sud atingând ţărmul de nord al Mării Negre, ajungând în sudul Moldovei şi în Câmpia Munteană.
Este perioada marilor atacuri asupra Imperiului Roman din Moesia Inferior până în Pont şi Bithynia, urmate de
reîntoarcerea în teritoriile de "baştină" (Magomedov 2001, 28 7, fig. 88); II. 270-330, perioadă de linişte relativă
în care lipsesc aproape total atacurile asupra Imperiului (Magomedol' 2001, 288, fig. 89); III. 330-3 78, perioadă
de atacuri generale asupra graniţei romane, urmată de stabilirea pe teritoriul Imperiului, mai ales în provinciile
de la Dunărea de Mijloc şi de Jos (Magomedov 2001, 289, fig. 90).
În perioada I-a (230-270) raporturile între goţi şi Imperiu au fost mai mult violente (cf. Klose 1934, 147
sqq.). Seria atacurilor asupra Imperiului la Dunărea de Jos (Moesia Superior, Dacia Malvensis, Moesia Inferior),
asupra provinciilor din Asia Mică (Bithynia, Galathis, Pont etc.) a fost aproape nesfârşită. Voi prezenta câteva
din cele mai importante atacuri pentru a da o imagine cât mai aproape de realitate:
- 235 - atacuri asupra oraşelor de pe malul mării: Histria şi Olbia sunt distruse (SHA, Maximinus et
Balbinus XX, 11-12; XXI, 16, 3; Gerov 1980, 671);
- 238- atac comun al carpilor şi goţilor (Vulpe-Barnea 1968, 230-231);
- 242- atac al goţilor şi carpilor asupra Moesiei Inferior; ajung până în Thracia (Vulpe-Barnea 1968, 234;
Gerov 1980, 378);
- 248- goţii, carpii şi tifalii atacă Moesia Inferior ajungând până la Marcianopolis (Gerov 1980, 381-.. );
- 249-250- gotii şi sarmaţii atacă Moesia Inferior; Abrittus şi Novae (castrul de legiune) sunt distruse
(Gerov 1980, 381-383);
-251- gotii conduşi de regele Kniva atacă Moesia Inferior pe tot frontul (Gerov 1980, 384-385);
-253- atac asupra Moesiei Inferior (Gerov 1980, 391);
- 258-260 - goţii atacă Moesia Inferior şi pe uscat şi pe mare; ajung până la Bizantium (Vulpe-Barnea
1968, 254);
- 263 - goţii împreună cu alţi barbari atacă Moesia Inferior pe mare şi provinciile Pont, Asia, Bithynia şi
pe uscat; au pătruns până în Macedonia şi Grecia: "multa grmria in solo romana fecerunt" (SHA, Gallienus, 13,
6; Eutropius, IX, 8, 2; Gerov 1980, 393);
- 269- goţii, herulii, gepizii şi bastarnii au atacat Moesia Inferior şi provinciile din nordul Asiei Mici pe
mare şi pe uscat; pe uscat au ajuns în Thracia, Grecia şi Moesia Superior până la Naissus; învinşi de împăratul
Claudius II (Aur. Victor, liber de Caesaribus, 33.3; Eutropius IX, 11, 1; Gerov 1980, 393-394).
La sfârşitul acestei perioade oraşele greceşti de pe ţărmul de nord al Mării Negre au fost distruse, regatul
Bosporan şi oraşele sale au fost distruse, Moesia Inferior jefuită şi distrusă, iar provinciile dacice au fost părăsite
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pentru a se întări cu trupe pe linia Dunării. Eutropius (IX, 15, 1) spune clar "{Aurelianus) provinciam Daciam,
quam Traianus ultra Danubius fecerat, intermisit, vastato omni Illyrico et Moesia".
După 275 şi până pe la mijlocul secolului IV s-a instaurat o perioadă de linişte relativă. Este perioada de
mare înflorire a culturii gotice Sântana de Mureş-Cerneahov. Spre sfârşitul perioadei reapar conflictele.
- în 323 profitând de concentrările de trupe pentru conflictul dintre Constantinus şi Licinius "limesul
fusese neglijat", goţii conduşi de Rausimond au atacat Imperiul ajungând până în Thracia (AnVales, V, 13);
- 331-332- război dus de împăratul Constantinus I cu goţii în "ţinuturile sarmaţilor"; încheiat cu pacea
din anul332; goţii devin federaţi (Eusebius, Cronica, 233; Eutropius X, 7, 1); acest statut se va păstra până târziu
în secolul IV, când goţii se stabilesc pe teritoriul Imperiului. L. Vâradi (Varadi 1961, 40) vorbeşte de un corp de
armată de 40.000 goţi puşi la dispoziţia romanilor;
- 338 -împăratul Constantinus I a împărţit Imperiul între cei trei fii şi nepotul Dalmatius; acestuia din
urmă i-a revenit Ill)Ticum şi malul gotic ! (AnVales, VI, 35);
Situaţia s-a modificat în perioada următoare când datorită presiunii hunilor s-au produs modificări în
structurile goţilor. Statul lui Ermanarich s-a prăbuşit în 375. O parte din goţi conduşi de Athanaric s-a refugiat
spre vest, probabil ajungând în Moldova de sud.
- 376- împăratul Valens semnează pace cu goţii primindu-i în Imperiu (Themistius, Discurs X, 133-140)este vorba de grupul lui Fritigern; drept urmare, scrie autorul: "malul fluviului este plin de fortăreţe, fortăreţele
de soldaţi, soldaţii de arme"; Eusebius, Chronica, 248; Iordanes, Get. 131;
O altă parte din goţi, condusă de Alatheus şi Saphra a încercat să reziste. Ultimele două grupuri au început
să preseze graniţa romană, ambele sfârşind prin a trece Dunărea după 378 şi stabilindu-se în Imperiu. În
anul 382 s-a semnat un tratat prin care Imperiul cedează goţilor teritoriul dintre Dunăre şi M. Balcani (deci
provinciile Dacia Ripensis şi Moesia Secunda; le revenea goţilor şi apărarea (cf. Zosimos IV, 34, 4: grupul lui
Athanaric).
2. Catastrofa militară de la Adrianopol şi urmările ei

Presiunea barbară asupra graniţelor de la Dunărea de Jos şi de Mijloc a început după mijlocul secolului IV
e.n.AmMarc (XXVI, 4, 5) exprimă foarte plastic acest lucru: "hac tempore velut per universam orbem Romanam
bellicum cannentibus bucinis; excitae gentes saevissimae limites sibi proximos persultabant". S-ar putea ca
tezaurele din Banat şi Oltenia, care se încheie în majoritate în jurul anilor 361-365 să reflecte exact această stare
de lucrurP. Sigur este că împăraţii au luat o serie de măsuri pentru apărarea şi întărirea graniţelor 2 • La 376 însă,
conform unei înţelegeri, împăratul Valens a permis unor grupuri mari de goţi să se aşeze în provinciile Moesia
II şi Dacia Ripensis cu condiţia să participe la apărarea ImperiuluP. O parte din goţi conduşi de Fritigern au
primit receptia printr-un foedus care le-a permis să se aşeze în Moesia II, Dacia Ripensis şi Thracia. Din acest
moment, se pare, nesiguranta frontierelor a crescut. Aş aminti aici faptul că o armată trimisă de împăratul
Gratianus şi condusă de Frigeridus magister militum per /ll.ITicum, venind de la Augusti Treverorum (Trier)
s-a ciocnit lângă Castra Martie cu un grup de alani din grupul gotic condus de Alatheus şi Saphrax. Armata
romană nu a mai înaintat spre est.
provinciilor de la Dunărea de Jos
de la Adrianopole (378) situaţia a devenit dezastruoasă în toate provinciile situate de-a lungul
Dunării din Pannonia Valeria până la mare 4 • Iată ce reiese din trecerea în revistă a principalelor izvoare literare:
- goţii au ocupat Moesia II, Dacia Ripensis şi Moesia I (A, I, 26); stăpâneau toată partea de nord a
Imperiului, până la Dunăre "tamquam genitales terras" (A, I, 9 AurVict); funcţionarii minelor din Moesia I nu
reveniseră la serviciu în 381 de frica barbarilor (CTh, 1, 32, 5);
a.

Situaţia

După bătălia

1 E. Chirilă-N. Gudea-1. Stratan, Drei Miinzhorts des 4 fh. aus dem Banat, Timişoara, 1974, p. 84-92; acelaşi lucru îl remarcă
M. Vasic care menţionează existenta unui nivel de distrugere în unele fortificaţii din zona Porţilor de fier (\'asic fa. 327).
2 Vezi în acest sens CTh, XV, 1, 13 (Valentinianus către Tautomedus dux Daciae Ripensis); Themistius, Orationes, X
(FHDR, II, p. 65), CTh, XXIX, 6, 2 (Valens).
3 Zosimus. IV, 20; Eunapios, frg. 42 cf. E.A. Thompson, în Historia, 1963, p. 107 sq; Stallknecht 1969, p. 65, nota 74 cu
toate izvoarele.
4 Despre desfăşurarea bătăliei: AmMarc, XXXI, 1-17; 13, 1-6; Zosimus, IV, 50; Eunapios, frg. 60. Grupului de goti conduşi
de Fritigern care s-a "răsculat" contra romanilor şi s-au alăturat grupurile lui Alatheus şi Saphrax (goţi, alani, huni).
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-atacurile goţilor se resimt spre vest în Pannonia Il, Valeria până la graniţele Italiei (A, I, 10, AmMarc);
- 381- oraşul Mursa (Savia) ocupat de goţi; 389 Valeria şi ambele Pannonii pierdute (A, I, 17 PanLat; A,
I, 12 Claudianus); Dalmatia pierdută (A, I, 14-15 Hieronymus); Ambrosius îşi răscumpără credincioşii captivi
în Italia de Nord (A, I, 7);
- 392 - sarmaţii ajung în Italia; trecătorile Alpilor sunt fortificate;
- 401 - Alaric trece spre Ravenna fără nici o piedică (A, 1, 23);
-lanţul Munţilor Balcani este depăşit spre sud de barbari (A, I, 19-20 Themistius);
-Tracia ocupată şi pustiită încetul cu încetul (A, I, 12-13, Claudianus; A, I, 14 Hieronymus); 386, 388, 391
se dau bătălii mari în Tracia la care participă şi împăratul;- Eliada şi Macedonia, Dardania, Thessalia jefuite (A,
I, 18 Theophanes) - Iustina, mama lui Valentinianus II, asediată la Thessalonic; jafuri până în împrejurimile
Constantinopolului;
- Scythia spre răsărit jefuită (A, 1, 18 Theophanes; A, 14 Hieronymus);
-jafuri şi distrugeri referitoare la regiunea în ansamblu: am pierdut 25 de neamuri (A, 1, 21 Libanius);
-au prădat aproximativ 20 de provincii (A, I, 18 Theophanes); a pierit cea mai mare şi mai puternică parte a
imperiului (A, l, 29 Philostorgius); provinciile pierdute (A, I, 20 Themistius); Illyricum este un mormânt (A, 17,
PanLat).
Din această trecere în revistă se pot trage următoarele concluzii:
1. toate provinciile romane de la Dunărea de Mijloc şi de Jos au fost ameninţate, prădate, distruse;
2. unele din provincii, dar mai ales Moesia II, Dacia Ripensis şi Thracia, au fost ocupate de barbari şi
considerate pierdute (Libanius) sau "smulse" (Philostorgius); pacea încheiată la 382 prevedea aşezarea goţilor
în Moesia II şi Dacia Ripensis în calitate de foederati. Alaric a fost numit magister militum atât pentru imperiul
estic cât şi cel vestic; în anul 409 a semnat un tratat cu împăratul Honorius (Zosimo, V, 50);
3. năvălirile şi distrugerile nu s-au limitat la provinciile de frontieră ci s-au extins la sud de Haemus în
provinciile Thracia, Dardania, Macedonia, Thessalia, Achaia şi la vest de Haemus (Dalmatia, Pannonia Il); în
anul 377 provinciile Moesia II şi Thracia au fost scutite de impozite (CIL VII.6, 3);
4. imposibilitatea legăturilor între oraşe, între părţi diferite ale Imperiului, nesiguranta circulaţiei, asedierea
unor centre mari din interior, inclusiv capitala arată dimensiunile acestui prăpăd;
- trecerea barbarilor peste Dunăre a continuat şi după 378 (Iordanes, Getica, 129; Zosimos, IV, 32-34;
Orosius, VII, 33; AmMarc, XXXI, 9, 3 "transire flumen direpturi vaccus defensoribus loca"; un alt grup de goţi
conduşi de Farnobius a trecut Dunărea; celebra înţelegere cu vizigoţii a împăratului Theodosius 1 nu a oprit
acţiunile de jaf şi distrugere 5 ;
- această stare de lucruri a fost de durată. Se poate susţine că afirmaţia lui Hieronymus "viginti et
amplius anni" reprezintă o realitate. Până la plecarea lui Alaric spre vest (401), la primele măsuri de refacere a
fortificaţiilor (408) nu se poate vorbi de o stăpânire romană aici.
b. Date în legătură cu armata de graniţă. După 378/380 nu mai avem date sigure în legătură cu armata
de pe graniţă. Situaţia pe care ne-o oferă nouă ţiglele ştampilate din vremea tetrarhiei este unică (vezi mai jos).
Se crede că Constantinus Ia reorganizat armata de graniţă (în anul 325: Berchem 1952, 83-88) inclusiv de pe
Dunăre vechile unităţi militare (cohortele şi alele) fiind înlocuite de unităţile de infanterie de tip auxilia, iar
cele de cavalerie de cunei Uones 1964 II, 608). Tot el a completat şi sistemul cu duces. Oricum se crede că el
a redus numărul trupelor de pe frontiere în favoarea armatei mobile de campanie (Berchem 1952, 101-110,
115) în perioada 312-324: "Această siguranţă (pe care o instaurase Diocletianus pe graniţă) a fost ruinată de
Constantinus retrăgând cea mai mare parte a soldaţilor pentru a-i instala în oraşe" (Zosimus II, 34).
În timpul fiilor lui Constantinus, şi apoi a domniilor lui Valentinianus şi Valens situaţia s-a păstrat
neschimbată. Acelaşi autor crede că pe la sfârşitul domniei lui Theodosius II s-a instaurat sistemul documentat
de Notitia Dignitatum Uones 1964 II, 609). Armatele de frontieră în zona noastră erau comandate de
praefecti legionum şi duces (în Dacia Ripensis, Moesia 1 respectiv Moesia II şi Scythia) Uones 1964 II, 609).
Responsabilitatea acestor duces limitis în ce priveşte fortificaţiile, probabil şi praefecti Jegionibus (ripae) a fost
stabilită (cf. CTh XV, 1.13). Probabil aceşti comandanţi răspundeau şi de fundi limitrophi, terenuri atribuite
pentru susţinerea armatei (cf. CTh, V, 12.2). Acest autor crede că faza finală a dezintegrării armatei datează

5

Despre pacea din octombrie 382 Themistius, Orationes, XVII, 210-214; Iordanes, Getica, 131; Zosimus, II, 34; AurVictor,
47, cf. Stallknecht 1969, p. 76; Jones, 157.
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în partea de vest din timpul lui Honorius Uones 1964 IL 612), iar în partea de vest mai târziu. L. Văradi crede
că "porţile armatei romane s-au deschis pentru goţi după pacea din 382 (Varadi 1961, 41). A început o largă
folosire a federaţilor şi în Illyricum, recrutarea de cetăţeni romani fiind abandonată.
Aşa se crede în literatura istorică bazată aproape exclusiv de Notitia Dignitatum şi pe diverse texte din
literatura istorică e.g. Orosius VII. XL. 7).
Niciunul din autorii care au scris despre armata romană din secolul IV nu s-a bazat şi pe studiul ţiglelor
ştampilate ci mai ales pe NotDign (R. Grosse, D. Van Berchem, B. Hoffmann).
Realitatea care apare datorită ţiglelor ştampilate este cu totul alta de cea care apare în NotDign. În perioada
tetrarhiei şi în secolul IV nu avem de a face cu unităţi de tipul celor din Notitia Dignitatum. Iar pe parcursul
secolului IV, până la 478 nu avem nici o unitate de acest tip nou atestată sigur.
-sfârşitul fortificaţiilor între 378-390 indică distrugerea lor, respectiv scoaterea lor din funcţie din punct
de vedere al funcţionării;
- desfiinţarea fortificaţiilor a însemnat în chip implicit fie distrugerea unităţilor militare, fie plecarea lor
din locul de staţionare. Ţinând cont că aceşti limitanei erau de fapt ţărani înarmaţi mutarea sau plecarea lor a
însemnat dispariţia elementului roman din zonă;
- sfârşitul seriilor monetare în fortificaţii atât în cazul tezaurelor cât şi în cazul descoperirilor izolate
sugerează acest lucru (Stângă 1998, 206-207);
-din izvoare ştim că prelucrarea apărării a fost făcută în zona noastră de către Alaric, care a fost numit în
390 magister militum în Moesia Prima şi Dacia Ripensis, iar în 397 magister militum per Illyricum Uones 1964
I, 183) după ce ocupase ani îndelungaţi Thracia şi Dacia. A. Schwarcz (foederati, în RGA, 9, 1995, 295) arată
că în calitatea lui de magister militum, conformfoedus-ului din 397 avea jurisdicţie peste exercitus Gothorum,
controla fabricile de armament, ridica impozitele având şi sarcinile unui praeses provinciae. Ulterior a fost
numit magister militum pentru Dacia primind ordinul să ocupe Epirus Uones 1964 I, 185);
- în această perioadă, cât timp a fost Alaric magister militum în Illyricum şi Dacia nu există nici o
informaţie despre armata de graniţă, iar trupele din Notitia Dignitatum datează în mod sigur după plecarea
vizigoţilor din zonă [408-410).

c. Situaţia graniţei reiese indirect din datele menţionate mai sus. Fortificaţiile fiind distruse, unităţile
militare dispărute, goţii/vizigoţii ocupându-se nu atât de apărarea Imperiului cât de jefuirea provinciilor în
interior se poate afirma că cel puţin în perioada 379-400 graniţa nu mai funcţionează. Acest lucru se poate
deduce şi din faptul că izvoarele menţionează cete de goţi, huni, alani care trec mereu graniţa spre sud, fără a
fi opriţi de nimeni (Varadi 1961, 41).
3. Concluzii
a. Situaţia politică şi militară descrisă mai sus arată clar că nu mai funcţiona nici o frontieră întărită a
Imperiului la Dunăre în zona Daciei Ripensis. Constatarea pe baza izvoarelor literare, a evenimentelor politice
este susţinută de izvoarele arheologice. În fortificaţiile cercetate ale Moesiei I şi Daciei Ripensis există un nivel
de distrugere violentă, datat între 378-395 prin capătul seriei monetare sau prin strat de incendiu.
b. Dispar orice informaţii în legătură cu trupele 5 • Nu mai există inscripţii, ştampile sau alte date care
să arate existenţa lor în ultima etapă. Se crede că aceste trupe au fost retrase pe frontiera de nord a Thraciei
(Iordanes, Getica, 132; Stahlknecht, 77-78; Lot, p. 312). Oricum arsenalele armatei au fost cedate goţilor.
c. Combinând informaţiile provenite din cele trei surse menţionate se poate spune că timp de 20 de ani
după 378 Imperiul Roman a pierdut controlul graniţei în zona Daciei Ripensis şi Moesiei Prima şi prin extensie
şi la est şi vest de aceste zone. Spectrul acţiunilor barbare: distrugeri şi incendieri de fortificaţii, distrugeri şi
incendieri de aşezări din interior; între provinciile menţionate de izvoare Dacia Ripensis şi Moesia Inferior apar
în chip constanf disturbări grave ale circulaţiei, disturbări grave ale economiei, părăsirea zonelor de graniţă de
6 L. Văradi, Das letzte jahrhundert Pannoniens, 376-476; Budapest. 1969, p. 371, crede că acum au dispărut duces din
Pannonia. După ArnMarc (XXI, 10, 9) şi Zosirnus (IV. 34) se consideră că distrugerile din Pannonia II se datorează
pătrunderii acolo a grupului condus de Alatheux şi Saphrax.
7
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Iordanes, Getica, 132 cf. Stallknecht 1969, p. 75, nota 8; F.Lot, p. 312.
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către funcţionarii de stat, de către episcopi, jafuri, rapturi şi violuri, cu intensitate diferită în locuri şi la date
diferiteB, arată clar prăbuşirea apărării romane.
d. Ce situaţie reflectă Notitia Dignitatum 9 este mai greu de precizat pentru că nu este confirmată arheologic
prin nimic.

ANEXAI
LISTĂ DE TEXTE CARE SE REFERĂ LA NĂVĂLIRILE BARBARE DUPĂ 378
1. Ambrosius, Epistolae, 15 (381): "episcopul din Mursa s-a îmbrăcat în haine gotice în timpul când oraşul a
fost ocupat de goţi".
2. Ambrosius, De fide, II, 16 (după 378) atacurile goţilor se resimt "per Ripensem Daciam et Mysiam omnemque

Valeriam Pannoniorum".
3. Ambrosius, Epistolae, 12 (381) episcopii adunaţi în conciliul de la Aquileia se plâng lui Theodosius II că din
cauza barbarilor nu au putut trimite delegaţi la conciliul de la Constantinopol.
4. Ambrosius, Epistolae, 15 (381) se miră că a primit vestea morţii episcopului Acholius din Thessalonic "clauso

tune mari, occupatis terrarum barbarica infestatione regionibus".
5. Ambrosius, Epistolae, 40 = PL, 16, col. 1156; "Ego (christus) cum periculum summum esset ne Alpes infide

barbarorum penetrarent consilia, intra ipsa Alpium vallum victoriam tibi contuli, ut sine damno
vinceres" (scrisoare către Theodosius Il).
6. Ambrosius, Epistolae, 59 (392) scrie episcopului Servius din Napolis despre o gravă ameninţare în Pannonia,
căci trecătorile

Alpilor au fost barate în grabă.
7. Ambrosius, De obitu Valentiniani, 4 = PL, 16, col. 1416 "audite omnes populi et 1ridete dolorem meum.

Virgines meae et iuvenes mei abierunt in captivitate ... Nas adhuc murosAlpium addere parabamus.
Valentiniani gratia non expectavi Alpium vallum, fluente omnium ageres nivium sed Alpes et
fluvios supergressos, maro nas sui imperii protexit".
8. AurVict, 47, 3 (378) "Thraciam Daciamque tamquam genitates terras possidentibus Gothi Taiphalisque atque
omni pernicie atrocioribus Hunis et Alanis extremum periculum instari nomini romana accito ab
Hispania Theodosio ... imperium contulit".
9. AmMarc, XXI, 16, 3 (după 378) "Hunii Halanisque permixti belicosis et fortibus ... agros vero fertiles latestentos
et longe ad extremum vastavere penuriam cultoribus caesis out captis ... itineris Jentis missentes
cuncta populationibus et incendiia nullo retinentes pergebant".
10. AmMarc, XXXI, 16, 7 "exinde digressi sunt efusori per arctoas provincias, quae peragravere licenter ad usque
radices Alpium luliarum quae venetas appelabant antiquitas".
11. Claudianus, Panegyricus de quarto consulato Honorii, VIII, 50-55 (după 378) "Nam cum barbaris penitus comote
gementem/ inruerunt Rhodope et mixta turbine gentes/ lam deserto suas in nas transfunderat arctoas/
Danuvii totae vomerent cam proelis ripae/ Cum Geticae ingens premeretur Mysia palustris/ Flavaque
Bistoni os operirent agmina campos/ omnibus adflictis et vellatentibus ictu/ vei prope casuris".
12. Claudianus, In Rufinum liber, II, 45 "Nam plaga Pannoniae miserardaque moenis Thracium/ arvaque
Mysorum iam nulli jlebile damnum/ sed cursus solemnis erat campusque furori/ expositus
sensumque malis detraxerat usus".
13. Claudianus, In Eutropium liber, II, 214-218 (după 378) "Vastastor Achaiae/ Getis et Epirum nu per populatim
inultam/ praesidet Illyrico iam quos obsedit amicus/ ingreditus muros, illis responsa daturus/
quorum coniugibus potitur, patosque peremit! sic hostes punire solent".
14. Hieronymus, Epistolae, LX, 16 (403) "Viginti et amplius anni sunt quod inter Constantinopolim etAlpes Iulias
quotidie Romanus sanguinis effunditur. Scythiam, Thraciam, Dardaniam, Daciam, Thesaliam,
Achaiam, Dalmatiam cunctasque Pannonias Gothus, Sarmata, Quadus, i\Janus, Huni, Vandali,
Marcomani vastant, trahunt, rapiunt".
15. Hieronymus, Comentarii in Sophianum, CI = PL, 25, col. 1340; (392) "et vastatis urbibus, hominisque
interfectis, solitudinem et rari ta tem bestiarum quoque fiere et volatilim pescicumque testis Illyricum,
testis Thraciam, testis in quo ortus sum, ubi praeter caelum et terrae".
8

Claudianus, în Eutropium II, 214-218 cf. Jones, 183.

9

Pentru datarea NotDign vezi E. Polaschek, în RE, XVII, 1, 1936, col. 1081-1097.
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16. Hieronymus, Epistolae, LXVI = PL, 22, col. 647 (400) "compulsi summus frater Paulinus ad patriam mittere,

ut semirutas vilula que barbarorum effugerunt manus et parentem communium census venderet".
17. PanLat, XII (2), XI, 4 (390-400) "perdidi infortunata Pannonia, lugeo funus Illyrici ... quidquid atterit Gothus,

quidquid rapit Hunnus, quidquid aufert Halanus, id olim desiderabat Arcadius".
18. Theophanes, a. 5870 (378) "Geţii se uniră din nou pătrunzând pe pământul romanilor şi pustiiră multe
provincii Schytia, Macedonia şi toată Ellada, aproximativ 20 de provincii"; (după 378) "Goţii se
semeţiră de izbândă şi pustiiră în chip înspăimântător împrejurimile Constantinopolului".
19. Themistius, Orationes, XVI, 206 (383) "au fost prădaţi tracii, au fost prădaţi illyrii, au fost spulberate armate
întregi ca şi cum ar fi fost o umbră. N-au oprit năvălirile vrăjmaşilor nici munţi de nestrăbătut,
nici ape pe care nu le poţi trece, nici asprimea locurilor".
20. Themistius, Orationes, XIV, 181 (379) "suntem încredinţaţi că vom opri pe sciţi din goana lor ... şi vom
stinge incendiul care mistuie totul şi pe care nu l-a oprit nici Haemusul, nici hotarele tracilor şi
illyrilor, greu de trecut chiar pentru un călător".
21. Libanius, XXIV, 15 (380) "am pierdut 25 de neamuri care ne-au fost smulse în afara zidurilor (graniţelor)
... aşa şi-au bătut joc de noi sciţiii, care întotdeauna tremurau când auzeau de priceperea noastră
în războaie".
22. Gregorius Nazianzus, Orationes, XII (după 378) "pământul este acoperit de cadavre şi roşu de sânge" (la
sud de Dunăre).
23. Iordanes, Getica, 147 (395) "per Pannoniem et per Sirmium dextraque latere quasi viris v/acuum intravit

(Alaricus) Jtaliam nulloque penitus bis Ravenna".
24. Iordanes, Romana, 313 (după 378) "superatisque Romanis (Gothi) in congressione funduntur in Thracias".
25. Iordanes, Getica, 132 (376) "susceptoresque in partibus Moesiase Cetos, quasi murum regni sui contra citeras
stattuit gentes"; 133 "Ipsi quoque dictum est DanUirio transmeantes Ripensem Daciam, Mysiam
Thraciamque permisio principi insederunt".
26. Iordanes, Getica, 137 (după 378) "Gothi iam non ut ad1rense et peregrini, sed ut cives et domini possesoribus
imperare totasque partes septentrionales usque ad Danubium sua iure tenet".
27. Eunapios, 50 (după 378 = pe vremea lui Theodosius) "barbarii pustiau Thracia încetul cu încetul;
nesfârşitele triburi de duşmani trecuseră de la început fluviul şi mai multe treceau încă fără să fie
împiedecate de nimeni".
28. Orosius, VII, 33, 11 (după 378) "deinde propter intolerabilem avaritiam Maximi ducis fame et iniuria adacti

in arma surgentis 1ricto Valentis exercitu per Thraciam sesse, miscentes simul omnis cae.dibus
incendiis rapinisque fuderunt".
29. Philostorgius, IX, 17 (după 378) "aşa a pierit Valens, pierind totodată şi cea mai mare şi cea mai puternică
parte a imperiului roman. Barbarii conduşi de Fritigern au prădat fără teamă Thracia".

ANEXA II
LISTĂ DE ACŢIUNI ÎN LEGĂTURĂ CU EVENIMENTELE DE DUPĂ 378
- 380:- sunt reluate legăturile dintre Thessalonic şi Italia (Ambrosius, Epistolae, 15)
- 381:- Arbogast şi Bauto- magistri militum în vest au fost trimişi contra goţilor în Moesia I (Abrosius,
defide, 16)
- 386:- Ordin pentru a aduce la lucru pe funcţionarii de la mine fugiţi de frica barbarilor (CTh, I, 32, 5)
- 386-387: - Theodosius I se întoarce la Constantinopol după lupte în Thracia (Marcellinus, a. 386;
Zosimus, IV, 48-49)
- 387: - Iustina, mama lui Valentinianus II, asediată la Thessalonic cere ajutor lui Magnus Maximus
(Piganiol, 244, 247-248, 254)
-390:- Alaric devine magister militum în Moesia I şi Dacia Ripensis (Claudianus, in Eutropium, II, 214-218;
de bello getico, 535-539; Vetters 1950, p. 37)
- 391:- Promotus magister militum este ucis în luptele din Thracia Uones 1964, 158; Buny II, 465)
- 392:- Sarmaţii iazigi ajung în Italia (Claudianus, in Rufino, II, 26, 31)
- 395-396: - după moartea lui Theodosius I goţii au reluat atacurile în Macedonia şi Thessalia, Grecia
centrală şi Peloponez; au putut fi opriţi numai cedându-li-se noi teritorii; Alaric primeşte titlul de
magister militum per Illyricum (Claudianus, in Rufino, II, 101-106)
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- 407: - Stilichon ordonă lui Alaric să ocupe Illyricul de vest (Claudianus, in Eutropium, Il, 214-216; de
bello getico, 535-539)
- 408:- primele măsuri de apărare (CTh, VII. 16, 2; XV, 1, 49;XI, 17, 4); dar şi distrugeri, Castra Martis
cade în acest an din cauza hunilor (Zahariade 2006, 28-29)

ANEXA III
LISTA DESCOPERIRILOR MONETARE FINALE ÎN FORTIFICAŢII
O. Porecka Reka. Thermenzerstbrung; 378;
P. Petrovic, in Limes 11 Szekesfeherv6.r 1977, 261; idem, Starinar 33-34, 1984, 288-... ; cf. Donji
Milanovac; 87 spătrbmische Miinzen; die letzte Miinze 378-395; Mirnik 1981, 78, nr. 276; D. Minie,
Numizmaticar 7, 1984, 39-47.
4. Orşova 1Dierna; Miinzschatz 1: 730 Stiicke; letzle Miinze 361; Miinzhort 2: 1222 Stiicke; letzte Miinze 361;
Miinzhorl III: 152 Stiicke; letzte Miinze Valentinianus II (378-382);
Chirilă-Gudea-Stratan 1974, 17-29, 29-47; M. Chiţescu-Gh. Poenaru-Bordea, BSNR 129-130, 19871988, 173-182
5. Mehadia 1Ad Mediam; 11 spătrbmische Miinzen; die letzte Miinze Valens (367-378);
N. Gudea, SCIVA 26, 1975, 149; Butnariu 1988, 158, nr. 114
7. Kladovo-Koratas/Diana; Zerstbrurgeschicht mit Miinzen van Valentinianus I und Valens datiert
V. Ivanisevic, in L'Occident romain et Europe Centrale ... , Brno 1999, 95;
8. Kladovo-Donje Butorke; Kleine Miinzhort 17 Stiick; die letzten Miinzen van Theodosius I (378-383)
P. Petrovic, in Limes 12 Stirling 1979, 770
9. Kladovo/ Pontes; viele spătrbmische Miinzen; die letzten Miinzen Valentinianus I, Valens und Theodosius I
M. Garasanin-M. Vasic, CPFIV, 1987, 85; D. Jankovic, Starinar 24-25, 1973-1974, 224-225
10. Drobeta 1 Drobeta-Turnu Severin; in der Stadt 92 Miinzen; die letzte Miinze van Theodosius I; in der
Festung 445 spătrbmische Miinzen; die letzte Miinze van Arcadius (393-408)
Stângă 1998, 149-153, 162-182, 193-194, 199
12. Puţinei; 16 spătrbmische Miinzen; die letzte Miinze vori Constantius II (-361)
Chirilă et alii 1974, 79; Davidescu 1989, 104;
13. Rtkovo; Zerstbrungschicht; cea 200 Miinzen; die letzte Miinze Arcadius
M. Tomovic, Arhfug 24, 1987, 98
14. Hinova; 469 spătrbmische Miinzen; die letzten van Theodosius I. Arcadius und Honorius (379-395)
Davidescu-Stângă 1985, 75-102; Davidescu 1989, 88; Butnariu 1988, 155, nr. 89;
Ostrovul Mare; 5 spătrbmische Miinzen; die letzte Miinze van Valentinianus I (365-376)
C. Preda, SCIV 26, 1975, 475; Davidescu 1989, 116: Butnariu 1988, 159, nr. 133
19. Ljubicevac; Zerstbrungsschicht am Ende des 4. Jhs.
Maja Parovic-Resikan, CPF II, 1984, 142
22. Slatinska Reka; Zerstbrungsschicht am Ende des 4. Jhs.; die letzten Miinzen Constantius II und Valentinianus II
M. Tomovic, Arhfug 24, 1987, 98
23. Izvoarele; 7 spătrbmische Miinzen; die letzte Miinze Constantius II (361)
Davidescu 1989, 120; C. Preda, SCIV26, 1975,470
Mihailovac-Blato; Zerstbrungsschicht am Ende des 4. Jhs; die letzte Miinze Valens und Valentinianus I
M. Tomovic, CPF, III, 1986, 413; idem, Arhfug 24, 1987, 98
25. Aquis 1Prahova; Miinzhort mit 572 Miinzen; die letzte Miinze van Honorius
G.L. Duncan 1993, 90; Popovic 1984 (Numizmaticar 7, 1984, 57-82)
30. Bononia 1Vidin; zahlreiche spătrbmische Miinzen van Diocletianus, Licinius, Constantinus I, Constantius
II; die letzte Miinze von Constantius II (361)
Velkov 1977, 186
31. Desa; zahlreiche spătrbmische Miinzen; die letzte Miinze van Constantius II (361)
Toropu, Romanitatea, 209; C. Preda, SCIV 26, 1975, 466; TIR K 34, 42; Butnariu 1988, 154, nr. 66
33. Castra Mortis 1Kula; 44 spătrbmische Miinzen; die letzte Miinze van Theodosius I (380-393)/ Theodosius
II (402-408)
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Atanasova 2005, 226-233; K. Dimitrov, in Limes S1ristov 1998, 37-48
- sudlich van Castra Martis 1Kula bei Remesiana 1Bela Palanka Miinzhort mit 209 Miinze gefunden
wurde; die letzte Miinzen 393/395; bei Romuliana/Gamzigrad Miinzhort vor 99 solidi; die letzte Miinzen
388-389
Svetlana Miljanic, Numizmaticar, 18-19, 1996, 121; A. Jovanovic-A. Lalovic, Numizmaticar, 16, 1993,
70
35. Bistreţu; 10 spiitrămische Miinzen; die letzte Miinze von Valentinianus I (365-376)
C. Preda, SCIV 26, 1975, 459; TIR K 34, 27; Butnariu.1988, 151, nr. 17
41. Sucidava 1Celei:
Miinzhort O; 444 Miinzen; die letzte Miinze Theodosius II (402-408)
Miinzhort 1/1937; 700 Miinzen; die letzte Miinze Theodosius II
Miinzhort 2/1942; 889 Miinzen; die letzte Miinze 402-408;
Miinzhort 3/1942; 129 Miinzen: die letzte Miinze 402-408
Miinzhort 4; 395 Miinzen; die letzte Miinze Theodosius I
Miinzhort 5; 136 Miinzen; die letzte Miinze Theodosius II- Honorius- und Arcadius (402-408)
D. Tudor, Dacia, 7-8, 1937-1940 (1941), 388-392; Mitrea 1979, 63-77; Gh. Poenaru-Bordea, Dacia 14,
1970, 251-295; Gh. Poenaru-Bordea, SCJVVI, 1976,61-106
ANEXA IV

LISTA FORTIFICAŢIILOR DE PE GRANIŢA DE NORD A DACIEI RIPENSIS 275-380 p.Chr.
o. Porecka Reka
20. Brza Palanka/Egeta
1. Malo Golubinje
21. Izvorul Frumos
Nesin Potok
22. Slatinska Reka
Mihailovac-Blato
Turski Pristanice
Mihailovac-Moara Veche
Pecka Bara
23. Izvoarele
2. Hajducka Vodenica
23.a. Bordelj
Dubova
24. Prahovo/Aquis
3. Teki ja/Transdierna
25. Radujevac
4. Orşova/Dierna
26. Vidrovac
5. Mehadia
27. Negotin
6. Sip
27.a. Kostolac-Zajecar
7. Kladovo-Kara tas/Diana
28. Vrav/Dorticum
8. Kladovo-Fetislan
29. Mokranjska Stena
8. Kladovo-Donje Butorke
30. Vidin/Bononia
9. Kladovo/Pontes
31. Desa
10. Drobeta-Turnu Severin/Drobeta
32. Arcar/Ratiaria
11. Insula Banului
33.
Kula/Castra Martis
12. Puţinei
34. Lom/Almus
Maia Vrbica
35. Bistretu
13. Rtkovo
36. Cibăr/Cebrus
14. Hinova
37. Hărleţ/Augusta
15. Korbovo
38. Dolni Vadin/Valeriana
16. Batoti
39. SelanovciNariana
17. Valjuga
40.
Gigen/Oescus
18. Miliutinovac
41. Celei/Sucidava
19. Ljubicevac
42. Milko\·ica/Utus
Pivnicki Potok
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The Fali of the Border Defence on Lower and Middle Danube after 378
with Special Regard to the Northern Border of Dacia Ripensis
(Abstract)
In the first part of his work the author (N. Gudea) surveys the territorial and politica] evolution of the
Goths starting from the middle ofthe 3rd century up to 376 (Bierbrauer 1994; Harhoiu 1990; Magomedov 2001).
The great gothic attack from the middle of the 3rd century in the area of Lower Danube, were followed by a
relative calmness, distrubed only by the conflicts from Constantinus' time. After the 376 treaty the Goths were
accepted as federates in the Empire and owing ta reasons, much discussed until now, the conflict was released
which brought about the distruction of the Roman army (Hadrianopolis 378).
Four categories of historical and archaeological sources ha ve been analysed:
a. texts of ancient authors (contemporaries with the events) presenting the military events from the
provinces of the Lower Danube;
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b. the list of certain events constituting (economica!, social and demographical) results of the military
situation after 378;
c. the list of la test monetary discoveries in fortifications situated on the northern border of Dacia Ripensis;
d. informations about the archaeological situation from these fortifications, which indicates a massive
distruction level, datable to the end of the 4th century.
On the hasis of outcoming dates from these faur categories of sources the conclusions concerning the
situation of the border and the provinces after Hadrianopolis battle would be as follows:
- the provinces from the Lower and Middle Danube (Pannonia II, Moesia I, Dacia Ripensis, Moesia Il,
Scythia Minor, Dardania, Dacia Mediteraneea etc.) were lost fot the Empire;
- the Goths did not fulfil their obligations as federates and passed to a brutal robbery of the provinces
(towns, villages, forts etc.);
- the border fortifications were distroyed; other barbarians were crossing the river, taking active part in
the robbery;
- the border army ceased to exist; the troops of the central army withdraw in Thracia and Greece (the
emperor being at Thassaloniki);
- the territories from the north of the Balkan Mountains were lost for 20 years, being depopulated, with a
destroyed Roman economy.

Der Zusarnmenfall der Spătromischen Grenze an der Mittel- und Unteren Donau nach
378. Mit einem Besonderen Blick auf die Provinzen Moesia Prima und Dacia Ripensis
(Zusammenfassung)
1. Am Tode des Kaisers Iulianus (364) fing der in der ersten Hălfte des Jahrhunderts an den Grenzen
des Romischen Reiches hergestellte Frieden an zu schwanken (AMM Maro, XXVI, 4, 5). Der Druck auf die
Grenzen steigerte, die Anzahl der Angriffe wuchs und nahm auf einer immer weiteren Front zu, es entstand
eine allgemeine Lage von Unsicherheit.
In der behandelten Gegend werden all diese Tatsachen durch die groJ:l.e Zahl der nordlich des FluJ:l.es in
Alfold, Banat und Oltenien entdeckten Schătze, die bis zu den Jahren 361/364 hinausreichten, bewiesen.
2. Die von den Kaisern Valentianus und Valens, entweder durch Bauarbeiten, ader durch ihre Zustimmung
zur Niederlassung von Barbaren als Foderierte des Reiches, zur Grenzstărkung getroffenen MaJ:l.nahmen
verlăngerten fur eine Zeitweile den "Grenzwiderstand".
In der obenerwăhnten Gegend wurden Wiederherstellungs, Stărkungsarbeiten und sogar neue
Befestigungen identifiziert, aber sie hatten mehr eine moralische Auswirkung, denn es handelt sich um kleine,
winzige Bauarbeiten. 376 wurde eine groJ:l.e Gotenanzahl im Reich aufgenommen, und diese setzten sich in
den Provinzen Scythia Minor, Moesia II und Dacia Ripensis (vielleicht auch in Thracia) als Foderierte nieder.
Scheinbar wurde nach diesem Zeitpunkt die Grenze durchlăssig. Man vermutet sogar, daJ:l. die Grenztruppen
zu den Befestigungen der PăJ:l.e der Balkangebirge umgesetzt wurden, um Thracia und Dardania zu verteidigen.
Solche Truppenbewegungen wurden in der benannten Zone archăologisch nicht festgestellt.
3. Im Jahr 378 erripărten sich die făderierten Goten, und zusammen mit anderen germanischen (Herulen)
und "scytischen" Stămmen (Alanen, Hunen) u.a. schlugen sie das rămische Heer bei Adrianopol (Thracia)
nieder. Van nun an blieb das ganze Gebiet zwischen der Donau und den Balkangebirgen, zwischen dem
Schwarzen Meer und dem Adriatischen Meer unverteidigt. Das Gebiet wurde ausgeraubt, vernichtet, durch
Morde ader Auswanderung nach Suden entvălkert. In erster Reihe wurden die Provinzen Moesia II, Dacia
Ripensis, Moesia I betroffen. Aber auch die Provinzen der zweiten Linie: Thracia, Dardania, Dacia Mediteraneea,
Dalmatia kamen nicht davon. Auch der Innenraum: Achaia, Macedonia und sogar Italia, war bedroht.
Diese Ereignisse wurden auch van den schriftlichen Quellen, van Hieronymus, Themistius, Gregorius
Nazianzus, Eutropius, Orosius erinnert werden. Van den VerwaltungsmaJ:l.nahmen erwăhnen wir jene welche
den Staatsbeamten den Befehl erteilten an Ort und Stelle zu bleiben. Die archăologischen Forschungen ha ben die
Zerstărung van Befestigungen und Ansiedlungen im Grenzgebiet, die Begrabung van Schătzen u.s.w. bestătigt.
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In der von uns besprochenen Gegend sind Beweise der Niederlassung von foderierten Goten, der Zerstorung
von Befestigungen (Viminacium, Novae Taliata, Porecka, Boljetin-Ravna u.a. siidlich des Fluf)es und Gornea,
Dierna, Drobeta, Hinova, Sucidava nordlich des Fluf)es) gefunden worden.
4. Der im Jahr 383 mit den Hauptgruppen der Goten vom Kaiser Theodosius geschlossene Frieden konnte
die Frage nur zum Teillosen, den Zerstorungsprozef) aher nicht aufhalten. Wenn wir den Vertrag stricta sensu
interpretieren, miissen wir sagen dai) die romische Grenze nicht mehr bestand.
Im der im Titei umriBenen Zone lieBen sich, nach der von Alatheus und Saphrax gefiihrten Gotengruppe,
auch die von Alaric geleiteten Goten bis 410 nieder.
5. Durch Zusammenstellung der Informationen aus den drei erwăhnten Quellen kann man behaupten,
daB fur 20 Jahre nach 378 das Romische Reich die Grenzkontrolle im Gebiet der Dacia Ripensis und Moesia
Inferior, und durch Ausdebnung aucb ostlicb und westlicb von diesen Provinzen, verlor. Das Spektrum der
Barbarenaktionen: Vernichtungen und Pliinderungen von Befestigungen, Vernichtungen und Pliinderungen
von inneren Ansiedlungen, ernste Zerstorungen des Verkehrs und der Wirtschaft, die Verlassung der
Grenzgebiete von den Staatsbeamten, Bischofen, Bevolkerung, Raub, Entfiihrungen und Vergewaltigungen, mit
unterschiedlicher Stărke an verschiedenen Orten und Da ten, bilden den klaren Ausdruck des Zusammenbruchs
der romischen Verteidigung.
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Fig. 1 Hartă a Imperiului Roman târziu- zona llalia

şi provinciile balcanice şi din Asia Mică
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Hartă

a graniţei de nord a provinciei Dacia Ripensis. Legenda: 1. fortificaţie de tip quadriburgium; 2.
castru vechi de secol II-III reamenajat în secolul IV; 3. oraş fortificat; 4. fortificaţie presupusă; 5. turn
roman târziu; 6. localitate romană; 7. drum roman; 8. graniţă intraprovincială
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Fig. 3

Hartă

a teritoriilor dacice nord-dunărene cu răspândirea monetelor de secol IV (după N. Gudea). Legenda:
1. tezaure din manete de bronz; 2. descoperiri izolate cu manete de argint şi bronz; 3. descoperiri nesigure;
4. semnalări de manete romane târzii
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Fig. 4 Hartă a teritoriilor nord-dunărene din Oltenia cu deescoperiri monetare romane târzii
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Fig. 5 Hartă cu descoperirile monetare târzii la nord de Dunăre în secolul IV (Jupă Butnariu 1988, 133, fig. 1)
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Fig. 6

Mişcările goţilor în provinciile balcanice după 378 (după M. Mirkovic, Moesia Superior. Eine Provinz an
der Mittleren Donau. Mainz, 2007, 94, Abb. 86)
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Fig. 7 Hartă cu mişcările goţilor în provinciile balcanice
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după

370

(după

Wolfram 1969, 492, fig. 4)
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Fig. 8

Hărţi cu descoperiri gotice înainte de 378 în fostele Dacii şi teritoriile adiacente; după 378 mai ales la sud
de Dunăre (după Popovic f.a. 125, Abb. 7 şi 129, Abb. 9)
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